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 الدورات التدريبية لمجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني 
 2015لعام من ا الثانيللنصف 

 

 مكان االنعقاد اللغة تاريخ االنعقاد اسم البرنامج التدريبي 

 تموز )يوليو(
1 Drafting Contracts 27-29/7/2015 لبنان العربية 

 مصر العربية 28/7/2015-26 المحاسبة لغير المحاسبين 2
 مصر االنجليزية 30/7/2015-29 إدارة االزمات 3
 مصر العربية 30/7/2015-26 إدارة مخاطر االئتمان المصرفى 4

 مصر االنجليزية 5/8/2015-2 ادارة سالسل االمداد 5

 مصر العربية 4/8/2015-2 التقييم العقارى 6

 مصر العربية 13/8/2015-9 جدوى وتقييم المشاريعدراسة ال 7

 مصر العربية 18/8/2015-9 تدريب المدربين 8
 مصر االنجليزية 20/8/2015-16 إدارة الجودة الشاملة 9

طرق حماية العالمات التجارية والنماذج  10
 الصناعية

 مصر العربية 19-20/8/2015

 مصر ليزيةاالنج 26/8/2015-23 التخطيط اإلستراتيجى 11

12 
الضريبة العامة علي الدخل والضريبة العامة 

 علي المبيعات 
 مصر العربية 23-26/8/2015

 مصر العربية / االنجليزية 2/9/2015-30/8 طرق إعداد الخطط التسويقية 13

14 
التحليل المالى واالئتمانى للمؤسسات المالية 

 البنكية
 مصر العربية 30/8-3/9/2015

 األردن  30/7/2015-26 االلكترونيالتسويق  15
 أبو ظبي العربية 28/7/2015-26 مهارات التفكير اإلبداعي في حل المشكالت 16
17 Financial Statements Analysis and 

Credit Management  
 أبو ظبي االنجليزية 26-28/7/2015

18 Advanced Cost Accounting 

 
 أبو ظبي االنجليزية 28-30/7/2015

 دبي العربية 30/7/2015-26 لغة اإلشارة 19
 دبي العربية 30/7/2015-28 التعامل مع ضغوطات العمل 20
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 ادارة المشتريات 21
Purchasing Management 

26-30  المنامة العربية / االنجليزية 7/2015/

 محاسب دولي عربي قانوني معتمد  22
IACPA 

 رام اهلل العربية 7/2015

رد البشرية إدارة الموا 23  غزة العربية 7/2015 

 أغسطس ) آب (
24 Franchise 3-/8/2015 لبنان االنجليزية 
25 ACPA 3-/8/2015 لبنان العربية 
26 Digital Media 24-/8/2015 لبنان االنجليزية 
27 Labor Law 13/8/2015 لبنان العربية 
 األردن العربية 06/8/2015-02 اعادة هندسة الموارد البشرية 28
 األردن العربية 06/8/2015-02 االعتمادات المستندية 29
 األردن العربية 13/8/2015-09 التحليل المالي باستخدام الحاسب االلي 30
31 PMP 09-24/8/2015 األردن االنجليزية 
32 Advanced Excel-2010 16-20/8/2015 األردن العربية 
 األردن العربية 20/8/2015-16 مبيعاتتطبيقات في ضريبة الدخل وضريبة ال 33
 األردن العربية 27/8/2015-23 الذكاء العاطفي والتميز في العمل 34

35 
إعداد التقارير الختامية وفق المعايير الدولية 

 أبو ظبي العربية 5/8/2015-2 إلعداد التقارير المالية

ظبيأبو  العربية 12/8/2015-10 حل المشكالت واتخاذ القرارات 36  
 أبو ظبي العربية 19/8/2015-17 بناء القدرات والتدريب 37

مهارات األكسل المتقدمة في التخطيط المالي  38
 واإلداري

 أبو ظبي العربية 24-27/8/2015

12-10 نظام ضريبة الدخل السعودي والتطورات الزكوية 39  الرياض العربية 8/2015/

40 
إستراتيجيات إدارة الذمم والديون المتعثرة وأفضل 

/17 التحصيل المتبعة -19  الرياض العربية 8/2015

/24 محاسبة المخزون والرقابة عليها 41 -26  الرياض العربية 8/2015
26-24 التعامل االحترافي للمعامالت الجمركية 42  الرياض العربية 8/2015/
 الرياض العربية 2/8/2015-31/8  االبداع في تقنيات التسويق الحديثة 43
 دبي العربية 11/8/2015-9 التعامل مع ضغوطات العمل 44
 دبي العربية 13/8/2015-9  التخطيط اإلستراتيجي الذاتي 45
 دبي العربية 13/8/2015-11  مهارات العرض والتقديم 46
 دبي العربية 25/8/2015-16 مقيم داخلي معتمد 47
عداد التقارير 48  دبي العربية 20/8/2015-16 طباعة وا 
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 دبي العربية 20/8/2015-16  المحاسبين لغير المحاسبين 49
 دبي العربية 25/8/2015-23 الصحة والسالمة المهنية 50
 دبي العربية 27/8/2015-25 لغة الجسد 51

52 
 المهارات المتكاملة لمشرفين االمن

Integrated Skills for Security  

Administrators 

ليزيةالعربية / االنج 2-4/8/2015  المنامة 

 مهارات الكتابة والعرض 53
Writing and presentation skills 

 المنامة العربية / االنجليزية 5-9/8/2015

 مهارات  التفكير االبداعي في حل المشكالت 54
Creative thinking in problem-solving skills 

 المنامة العربية / االنجليزية 10-12/8/2015

 مالي للمدققينالتحليل ال 55
Financial Analysis of the auditors 

 المنامة العربية / االنجليزية 13-18/8/2015

 محاسبة التكاليف في البنوك التجارية 56
Cost accounting in commercial banks 

 المنامة العربية / االنجليزية 19-23/8/2015

 المستوى الفني للسالمة 57
Technical level of safety 

 المنامة العربية / االنجليزية 24-30/8/2015

 التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 58
Risk based Audit 

 رام اهلل العربية 8/2015

 المحاسبة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية 59
Accounting for Nonprofit Organizations 

 رام اهلل العربية 8/2015

 غزة العربية 8/2015 المؤسسات غير الربحية المحاسبة للجمعيات و  60

61 
إجراء بحوث التسويق الكتشاف فرص تسويقية 

 جديدة
 مصر العربية / االنجليزية 11-13/8/2015

 مصر العربية 20/8/2015-18 طرق المراجعة الداخلىة 62
 مصر العربية / االنجليزية 20/8/2015-18 فن اإلتكيت وخدمة العمالء 63
 مصر العربية 22/8/2015-21 إعداد وكتابة التقارير مهارات 64
 مصر العربية 22/8/2015-21 الملكية الفكرية: المفاهيم والتطبيق 65

66 
 تنمية مهارات رجال البيع

 
 مصر العربية / االنجليزية 25-27/8/2015

67 
نظام ضبط المخاطر وتحليل النقاط الحرجة 

 )الهسب(
 

نجليزيةالعربية / اال 25-29/8/2015  مصر 

 أيلول ) سبتمبر(
68 Social Security 15-8/9/2015 لبنان العربية 

69 Innovative Thinking Skills in 

Problem Solving 
 مصر االنجليزية 6-9/9/2015
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 مصر العربية / االنجليزية 10/9/2015-6 إدارة خدمة العمالء 70
ربية / االنجليزيةالع 15/9/2015-9 طرق صياغة براءات االختراع 71  مصر 

72 Strategic Planning and Balanced 

Score Cards (BSC) 
 مصر االنجليزية 13-16/9/2015

 مصر العربية 16/9/2015-13 أعداد وتحليل القوائم المالية 73
 مصر العربية 17/9/2015-16 إدارة المشتريات الحديثة 74
يةالعرب 29/9/2015-27 فن التفاوض التجاري 75  مصر 
 مصر العربية 29/9/2015-27 السالمة و الصحة المهنية 76
77 IFRS 30/8-03/9/2015 األردن العربية 
78 Business Writing 06-10/9/2015 األردن االنجليزية 
 األردن العربية 10/9/2015-06 التخمين العقاري 79
 األردن العربية 17/9/2015-13 المحاسبة لغير المحاسبين 80
 األردن العربية 24/9/2015-20 ادارة االمداد والتوزيع 81
 األردن العربية 1/10/2015-27/9 الرقابة المالية واعداد الموازنات 82
 أبو ظبي العربية 3/9/2015-1 تنمية مهارات المحاسبين 83
 أبو ظبي العربية 8/9/2015-6 تنمية مهارات التفاوض واإلقناع 84
 أبو ظبي العربية 9/9/2015-7 إدارة المخاطر 85
 أبو ظبي العربية 17/9/2015-14 قياس مؤشرات االداء الرئيسية للمؤسسات 86
 أبو ظبي العربية 24/9/2015-21 فحص وتنظيم الرقابة الداخلية 87

88 
عداد  المنهجيات الحديثة في الحسابات العامة وا 

 التقارير المالية
 أبو ظبي العربية 27-30/9/2015

 ليل وقراءة المؤشرات المالية باستخدام برمجيةتح 89
EXCEL 7-9/9/2015 الرياض العربية 

 الرياض العربية 16/9/2015-14 اإلدارة اإلستراتيجية الفعالة للموارد البشرية 90
 دبي العربية 3/9/2015-1 التعامل النفسي مع األنماط 91
 يدب العربية 10/9/2015-8 التعامل مع ضغوطات العمل 92
 دبي العربية 17/9/2015-13  إعداد الملف الشخصي لمشاركة في جوائز التميز 93
 دبي العربية 22/9/2015-20 تحويل األفكار اإلبداعية 94

 إدارة الموارد البشرية 95
HR management 

 المنامة العربية / االنجليزية 1-6/9/2015

 المحاسبة لغير المحاسبين 96
Accounting for Non-Accountants 

 المنامة العربية / االنجليزية 7-9/9/2015
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 لغة الجسد 97
Body language 

 المنامة العربية / االنجليزية 13-15/9/2015

 الدافع الذاتي 98
Self-motivation 

 المنامة العربية / االنجليزية 16-20/9/2015

 استراتيجية التسويق و مهارات البيع 99
Marketing strategy and sales skills 

 المنامة العربية / االنجليزية 21-23/9/2015

100 
 الملكية الفكرية: المفاهيم والتطبيق

Intellectual Property : Concepts and 

Application 

 المنامة العربية / االنجليزية 28-30/9/2015

 رام اهلل العربية IACMA   9/2015 محاسب دولي عربي إداري معتمد 101

 مهارات كتابة مقترحات المشاريع 102
Proposal Writing Skills 

 رام اهلل العربية 9/2015

 غزة العربية 9/2015 كتابة التقارير 103

 تشرين أول ) اكتوبر (
 األردن العربية 08/10/2015-04 تنمية مهارات االتصال 104
 األردن العربية 15/10/2015-11 تاهيل اخصائيي التدريب 105
 األردن العربية 15/10/2015-11 بناء فرق العمل 106
 األردن العربية 22/10/2015-18 ادارة التزويد 107
108 SPSS 25-29/10/2015 األردن العربية 
 األردن العربية 29/10/2015-25 اعداد وتحليل القوائم المالية 109
ةالعربي 7/10/2015-4 إستراتيجيات التدقيق الداخلي وتطبيقاته 110  أبو ظبي 
 أبو ظبي العربية 7/10/2015-5 التقييم والتحليل الوظيفي 111
 أبو ظبي العربية 14/10/2015-11 الحيود السداسي 112
تخاذ القرارات 113  أبو ظبي العربية 15/10/2015-13 قياس رضا العمالء وا 
 أبو ظبي العربية 22/10/2015-19 التحليل المالي وتحليل الموازنة 114

115 
مهارات األكسل المتقدمة في التخطيط المالي 

 واإلداري
 أبو ظبي العربية 26-29/10/2015

التخطيط والرقابة اإلستراتيجية لألداء المالي  116
 لمؤسسات األعمال

 الرياض العربية 12-14/10/2015

 الرياض العربية 21/10/2015-19 الرقابة والتدقيق الداخلي في بيئة الحاسب اآللي 117
 الرياض العربية 21/10/2015-19 دورة التخطيط المالي في إتخاذ القرارات المؤسسية 118

119 
القيم المؤسسية وأخالقيات العمل ودورها في 

 التميز المؤسسي
 الرياض العربية 26-28/10/2015

 دبي العربية 8/10/2015-4 لغة اإلشارة 120
 دبي عربيةال 13/10/2015-11 التعامل مع ضغوطات العمل 121
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عداد التقارير 122  دبي العربية 22/10/2015-18 طباعة وا 
 دبي العربية 22/10/2015-18  التخطيط اإلستراتيجي الذاتي 123
 دبي االنجليزية 5/11/2015-25/10 اللغة اإلنجليزية 124

 ادارة السالمة المدنية   125
Civil Safety Administration 

نجليزيةالعربية / اال 4-6/11/2015  المنامة 

 مهارات الكتابة 126
Writing skills 

  العربية / االنجليزية 7-11/11/2015

 تدريب المتدربين 127
Train of trainees 

 المنامة العربية / االنجليزية 12-15/11/2015

 فن اإلتيكيت و البروتوكول 128
Art of etiquette and protocol 

نجليزيةالعربية / اال 18-20/11/2015  المنامة 

 نماذج تقييم التدفق النقدي القائم 129
Cash-flow based valuation models 

 المنامة العربية / االنجليزية 21-26/11/2015

 مهارات البحث 130
Research skills 

 المنامة العربية / االنجليزية 27-29/11/2015

 لمشتريات وا إدارة المخازن 131
Stores and procurement management 

 رام اهلل العربية 11/2015

 غزة العربية 10/2015 البيع والتسويق  132

 تشرين ثاني ) نوفمبر (
133 IP Protection and Management 17/11/2015 لبنان العربية / االنجليزية 
 مصر العربية / االنجليزية 3/11/2015-1 إستراتيجيات إعادة الهيكلة المؤسسية 134

 مصر العربية / االنجليزية 3/11/2015-8 اإلتمان المصرفى الشامل 135
زيةالعربية / االنجلي 10/11/2015-1 تدريب المدربين 136  مصر 

 مصر العربية / االنجليزية 5/11/2015-4 مهارات اإلتصال وادارة الوقت 137

 مصر العربية 17/11/2015-15 مكافحة غسيل األموال واإلحتيال في القوائم المالية 138

 مصر العربية 24/11/2015-22 ضريبة الدخل والمبيعات وتطبيقاتها 139
 مصر العربية / االنجليزية 25/11/2015-9 إدارة المشروعات 140

 مصر العربية 1/12/2015-29/11 إدارة وهيكلية الميزانية العمومية 141

 مهارات كتابة الرسائل و التقارير 142
Business Writing Skills 15-19/11/2015 ردناأل االنجليزية  

143 
 اعداد وتحليل القوائم المالية

Financial Statement Preparing & 

Analysis 

22-26/11/2015 
ردناأل العربية  

 قياس العائد من التدريب  144
Measuring the Return from Training 

ردناأل العربية 29/11-3/12/2015  

javascript:ShowDescrption('ctl00_ContentPlaceHolder1_repCourse_ctl04_lnkCurrentCourse')
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145 
تقنيات تحليل المخاطر في أعمال التدقيق 

 الداخلي
 أبو ظبي العربية 1-4/11/2015

 أبو ظبي العربية 5/11/2015-3 مهارات التفكير االبداعي في حل المشكالت 146
 أبو ظبي العربية 12/11/2015-9 المحاسبة اإلدارية 147

 أبو ظبي العربية 12/11/2015-10 إيجاد الحلول اإلبداعية 148

 أبو ظبي العربية 15/11/2015-22 تحليل التكاليف 149

 أبو ظبي العربية 25/11/2015-23 كشف التزوير والتزييف واإلحتيال 150

151 
لدوائر واألجهزة تطوير األداء وتميز الخدمة في ا

 الحكومية
 أبو ظبي العربية 24-26/11/2015

إعداد وتحليل القوائم المالية وفقًا لمعايير  152
 المحاسبة الدولية

 الرياض العربية 2-4/11/2015

 الرياض العربية 11/11/2015-9 المهارات المتكاملة في إدارة المخزون 153

لية وفقًا لمعايير التقييم الذاتي ألنظمة الرقابة الداخ 154
  IIA  التدقيق الداخلي األمريكية

 الرياض العربية 16-18/11/2015

 الرياض العربية 25/11/2015-23 أسس اإلدارة والتقييم العقاري 155

 الرياض العربية 2/12/2015-30/11 التدقيق المبني على المخاطر 156

 دبي العربية 3/11/2015-1 التعامل مع ضغوطات العمل 157
 دبي العربية 10/11/2015-8 لغة الجسد 158

 دبي العربية 12/11/2015-8  إعداد الملف الشخصي لمشاركة في جوائز التميز 159

 دبي العربية 1/12/2015-22/11 مقيم داخلي معتمد 160

 المنامة العربية / االنجليزية Train of Trainees     1-3/11/2015   تدريب المتدربين 161

 ت المتكاملة لمشرفين االمنالمهارا 162
Integrated Skills for Security Administrators 

 المنامة العربية / االنجليزية 8-10/11/2015

 التحليل المالي للمدققين 133
Financial analysis for auditors 

 المنامة العربية / االنجليزية 11-15/11/2015

134 

ة مخاطر أدوات مالية جديدة للمراجعين إلدار 
 غسل األموال واالحتيال

New financial instruments for auditors to 
manage money laundering and fraud risks 

 المنامة العربية / االنجليزية 16-19/11/2015

 المنامة العربية / االنجليزية Time management  22-25/11/2015  إدارة الوقت 135

 المحاسبة لغير المحاسبين 136
Accounting for non-accountants 

 رام اهلل العربية 11/2015

javascript:ShowDescrption('ctl00_ContentPlaceHolder1_repCourse_ctl08_lnkCurrentCourse')
javascript:ShowDescrption('ctl00_ContentPlaceHolder1_repCourse_ctl08_lnkCurrentCourse')
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 غزة العربية 11/2015 المحاسبة لغير المحاسبين  137

) ديسمبر (كانون أول   
138 Supply Chain 8/12/2015 English لبنان 
 مصر العربية 8/12/2015-6 تبسيط اإلجراءات الادارية 139
 مصر العربية / االنجليزية 10/12/2015-9 المهارات القيادية وبناء فرق العمل 140
 مصر العربية / االنجليزية 17/12/2015-13 إعداد مدير مبيعات محترف 141
 مصر العربية / االنجليزية 16/12/2015-13 إعداد خطة عمل احترافية 142
 مصر العربية 22/12/2015-20 ضريبة المبيعات و إجراءآت اإلعتراض و اإلسترداد 143
 مصر العربية / االنجليزية 22/12/2015-20 اعادة تصميم نظم العمليات  )الهندرة( 144
 مصر العربية / االنجليزية 25/12/2015-23 مهارات التفكير الابداعي 145
 مصر العربية / االنجليزية 29/12/2015-27 التخطيط الاستراتيجي 146
 مصر العربية 30/12/2015-27 التحليل المالي المتقدم 147

148 
 تطبيقات في ادارة الموارد البشرية

Applications in Human Resources 

Management 

ردناأل العربية 06-10/12/2015  

 المحاسبة لغير المحاسبين 149

Accounting for Non Accountants 13-17/12/2015 ردناأل العربية  

 2010متقدم اكسل  150
Advanced Excel-2010  20-23/12/2015 ردناأل العربية / االنجليزية  

 أبو ظبي العربية 3/12/2015-1 التركيز على العمالء للتميز في األعمال 151
عداد الخطط المالية 152  أبو ظبي العربية 9/12/2015-6 تطوير االداء المالي وا 
 أبو ظبي العربية 10/12/2015-7 إستراتيجيات إدارة األداء بين التصميم والتنفيذ 153
عداد الموازنات التقديرية 154  أبو ظبي العربية 16/12/2015-13 إدارة النقد وا 
 أبو ظبي العربية 17/12/2015-15 مهارات موظفي األستقبال 155
 أبو ظبي العربية 23/12/2015-20 منهجيات اإلدارة والمحاسبة المالية 156

157 
إعداد الحسابات الختامية وفق المعايير الدولية 

 أبو ظبي العربية 24/12/2015-21 للقطاع العام

 أبو ظبي العربية 29/12/2015-27 تصميم العمليات وتحسين األداء 158

159 
التقنيات الحديثة في محاسبة التكاليف للرقابة 

 الرياض العربية 9/12/2015-7 واتخاذ القرارات

 الرياض العربية 16/12/2015-14 دورة نظام ضريبة الدخل السعودي والتطورات الزكوية 160

161 
القوائم المالية الموحدة ومحاسبة االستثمارات في 

  المنشآت التابعة
لعربيةا 21-23/12/2015  الرياض 

 الرياض العربية 30/12/2015-28 القيادة ودورها في التطور والتميز المؤسسي 162
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 دبي العربية 8/12/2015-6 التعامل مع ضغوطات العمل 163
 دبي العربية 10/12/2015-6  التخطيط اإلستراتيجي الذاتي 164
 دبي العربية 10/12/2015-6 الصحة والسالمة المهنية 165
عداد التقارير 166  دبي العربية 17/12/2015-13 طباعة وا 

  تحليل البيانات المالية 167
Financial data analysis  

 المنامة العربية / االنجليزية 1-4/12/2015

  تحليل البيانات المالية 168
Financial data analysis  

 المنامة العربية / االنجليزية 6-8/12/2015

  تحليل البيانات المالية 169
Financial data analysis  

 المنامة العربية / االنجليزية 9-13/12/2015

  تحليل البيانات المالية 170
Financial data analysis  

 المنامة العربية / االنجليزية 14-20/12/2015

  تحليل البيانات المالية 171
Financial data analysis  

يزيةالعربية / االنجل 21-23/12/2015  المنامة 

  تحليل البيانات المالية 172
Financial data analysis  

 المنامة العربية / االنجليزية 28-31/12/2015

 محاسبة التكاليف المتقدمة 173
Advanced cost accounting 

 رام اهلل العربية 12/2015

 غزة العربية 12/2015 التحليل المالي  174


